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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

Αρ. Φύλλου 353
12 Μαΐου 2009

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμ. 14516/4032
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστι−
κό αντικείμενο «Αγγειακή και Ενδαγγειακή Χειρουρ−
γική».
Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών
στην συνεδρίαση της 24.2.2009, αποφάσισε την προ−
κήρυξη για την πλήρωση (1) μίας θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα
με τις διατάξεις του αρθ. 6 περ Α΄ ν. 2083/1992 όπως
αυτό ισχύει με το αρθ. 23 ν. 3549/2007 και αρθ. 21 του
ίδιου νόμου, του αρθ. 14 παρ. 3 ν. 1268/1982, του αρθ. 28
παρ. 26 ν. 2083/1992, του αρθ. 1 παρ. 2 και αρθ. 4 παρ. 3
ν. 2517/1997 και του π.δ. 134/1999, ως εξής:
ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (Γ.Σ. 10.2.2009)
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−
θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγγειακή και Ενδαγ−
γειακή Χειρουργική».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία της Σχολής την υποψηφιότητά τους μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης
της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις
και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα,
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα

μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος.
4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας
της Α΄ /βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
− Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
− Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο−
ρισμού.
Με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν
μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα
23−200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Απριλίου 2009
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

Αριθμ. 14652/4031
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστι−
κό αντικείμενο «Εργαστηριακή Αιματολογία−Αιμο−
δοσία».
Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών
στην συνεδρίαση της 24.2.2009, αποφάσισε την προ−
κήρυξη για την πλήρωση (1) μίας θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα
με τις διατάξεις του αρθ. 6 περ Α΄ ν. 2083/1992 όπως
αυτό ισχύει με το αρθ. 23 ν. 3549/2007 και αρθ. 21 του
ίδιου νόμου, του αρθ. 14 παρ. 3 ν. 1268/1982, του αρθ. 28
παρ. 26 ν. 2083/1992, του αρθ. 1 παρ. 2 και αρθ. 4 παρ. 3
ν. 2517/1997 και του π.δ. 134/1999, ως εξής:
ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ (Γ.Σ. 6.2.2009)
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−
θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εργαστηριακή Αιμα−
τολογία−Αιμοδοσία».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία της Σχολής την υποψηφιότητά τους μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης
της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις
και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα,
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα
μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος.
4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας
της Α΄ /βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
− Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών −μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
− Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο−
ρισμού.
Με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό

ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν
μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ.Φορέα
23−200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Απριλίου 2009
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ
Αριθμ. 13994/3814
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Φαρμακευτικής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών, στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντι−
κείμενο «Φαρμακευτική Ανάλυση με Έμφαση στην
Ανάπτυξη Αναλυτικών Μεθόδων στη Φασματομε−
τρία Μαζών».
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Παν/μίου
Αθηνών στην συνεδρίαση της 13.3.2009, αποφάσισε την
προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης ΔΕΠ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 6 περ Α΄ ν. 2083/1992
όπως αυτό ισχύει με το αρθ. 23 ν. 3549/2007 και των
αρθ. 21 και 25 παρ. 4 του ίδιου νόμου, του αρθ. 14 παρ.
2 ν. 1268/1982, του αρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/1992, του αρθ.
1 και αρθ. 4 παρ. 3 ν. 2517/1997 και του π.δ. 134/1999, ως
εξής:
ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (Γ.Σ. 23.2.2009)
− Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα
με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακευτική Ανάλυση με
Έμφαση στην Ανάπτυξη Αναλυτικών Μεθόδων στη Φα−
σματομετρία Μαζών».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης
της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις
και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα,
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα
μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος.
4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας
της Α΄ /βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
− Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
− Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο−
ρισμού.
Με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν
μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα
23−200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2009
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ
Αριθμ. 15036/4034
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο «Εντατική Θεραπεία».
Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών
στην συνεδρίαση της 24.2.2009, αποφάσισε την προ−
κήρυξη για την πλήρωση (1) μίας θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα
με τις διατάξεις του αρθ. 6 περ. Α΄ ν. 2083/1992 όπως
αυτό ισχύει με το αρθ. 23 ν. 3549/2007 και αρθ. 21 του
ίδιου νόμου, του αρθ. 14 παρ. 3 ν. 1268/1982, του αρθ. 28
παρ. 26 ν. 2083/1992, του αρθ. 1 παρ. 2 και αρθ. 4 παρ. 3
ν. 2517/1997 και του π.δ. 134/1999, ως εξής:
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Γ.Σ. 18.2.2009)
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−
γητή με γνωστικό αντικείμενο «Εντατική Θεραπεία».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία της Σχολής την υποψηφιότητά τους μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης
της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις
και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα,
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όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα
μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος.
4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας
της Α΄ /βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
− Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών −μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
− Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο−
ρισμού.
Με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο
Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστο−
ποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο
Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύε−
ται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής
γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν
μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα
23−200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Απριλίου 2009
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ
Αριθμ. 15038/4033
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο «Παθολογική Ανατομική».
Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών
στην συνεδρίαση της 24.2.2009, αποφάσισε την προ−
κήρυξη για την πλήρωση (1) μίας θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα
με τις διατάξεις του αρθ. 6 περ Α΄ ν. 2083/1992 όπως
αυτό ισχύει με το αρθ. 23 ν. 3549/2007 και αρθ. 21 του
ίδιου νόμου, του αρθ. 14 παρ. 3 ν. 1268/1982, του αρθ. 28
παρ. 26 ν. 2083/1992, του αρθ. 1 παρ. 2 και αρθ. 4 παρ. 3
ν. 2517/1997 και του π.δ. 134/1999, ως εξής:
ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ (Γ.Σ. 6.2.2009)
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−
θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ανατο−
μική».
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Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία της Σχολής την υποψηφιότητά τους μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης
της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις
και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα,
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα
μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος.
4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας
της Α΄ /βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
− Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
− Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο−
ρισμού.
Με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν
μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα
23−200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Απριλίου 2009
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 260/16.7.2008 πράξη του Πρύτανη
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25
παρ. 1 ν. 3549/2007 διορίζεται η Βασιλική Σταθοκώστα
του Ηλία σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του
Λέκτορα με θητεία του Τμήματος Θεολογίας με γνωστι−

κό αντικείμενο «Ορθόδοξος Θεολογία και Οικουμενική
Κίνησις», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ προκ.
608/17.8.2007 τ.Γ΄).
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠ.Ε.Π.Θ. 9770/30.4.2009).
Με την υπ’ αριθμ. 158/2.5.2008 πράξη του Πρύτανη του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25 παρ. 1
ν. 3549/2007 διορίζεται ο Χρήστος Μπακογιάννης του
Νικολάου σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της βαθμίδας
του Λέκτορα με θητεία της Ιατρικής Σχολής με γνω−
στικό αντικείμενο «Αγγειοχειρουργική−Λαπαροσκοπική
Αγγειοχειρουργική», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.
(ΦΕΚ προκ. 39/24.1.2007 τ.Γ΄).
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠ.Ε.Π.Θ. 9770/30.4.2009).
Με την υπ’ αριθμ. 151/2.5.2008 πράξη του Πρύτανη του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25 παρ. 1
ν. 3549/2007 διορίζεται ο Δημήτριος Παρασκευής του
Νικολάου σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του
Λέκτορα με θητεία της Ιατρικής Σχολής με γνωστικό
αντικείμενο «Επιδημιολογία− Προληπτική Ιατρική», επει−
δή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ προκ. 178/31.8.2006
τ.Παρ.).
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠ.Ε.Π.Θ. 9770/30.4.2009).
Με την υπ’ αριθμ. 150/2.5.2008 πράξη του Πρύτανη
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25
παρ. 1 ν. 3549/2007 διορίζεται ο Αντώνιος Βεζάκης του
Ιωάννη σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του
Λέκτορα με θητεία της Ιατρικής Σχολής με γνωστικό
αντικείμενο «Γενική Χειρουργική», επειδή έχει τα νόμιμα
προσόντα. (ΦΕΚ προκ. 209/18.10.2005 τ.Παρ.)
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠ.Ε.Π.Θ. 9770/30.4.2009).
Με την υπ’ αριθμ. 155/2.5.2008 πράξη του Πρύτανη του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25 παρ. 1
ν. 3549/2007 διορίζεται ο Αθανάσιος Βέρδης του Νικο−
λάου σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του
Λέκτορα με θητεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδα−
γωγικής και Ψυχολογίας με γνωστικό αντικείμενο «Εκ−
παιδευτική Έρευνα και Αξιολόγηση», επειδή έχει τα νό−
μιμα προσόντα. (ΦΕΚ προκ. 371/30.10.2006 τ.Γ΄)
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε ΥΠ.Ε.Π.Θ. 9770/30.4.2009).
Με την υπ’ αριθμ. 253/8.7.2008 πράξη του Πρύτανη του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25 παρ. 1
ν. 3549/2007 διορίζεται ο Ελευθέριος Τσιάμης του Γε−
ωργίου σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του
Επίκουρου Καθηγητή με μονιμότητα της Ιατρικής Σχο−
λής με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία», επειδή έχει
τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ προκ. 818/18.10.2007 τ.Γ΄).
(Αριθμ. βεβ. ΥΔ.Ε. ΥΠ.Ε.Π.Θ. 9770/30.4.2009).
Με την υπ’ αριθμ. 262/17.7.2008 πράξη του Πρύτανη
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25
παρ. 1 ν. 3549/2007 διορίζεται ο Ιωάννης Τρουγκάκος του
Παντελή σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του
Επίκουρου Καθηγητή με θητεία του Τμήματος Βιολογί−
ας με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Ζωϊκού Κυττάρου
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και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία», επειδή έχει τα νόμιμα
προσόντα. (ΦΕΚ προκ. 651/17.8.2007 τ.Γ΄)
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε ΥΠ.Ε.Π.Θ. 9770/30.4.2009).
Με την υπ’ αριθμ. 167/2.5.2008 πράξη του Πρύτανη
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25
παρ. 1 ν. 3549/2007 διορίζεται ο Ιωάννης Τσόλκας του
Δημητρίου σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της βαθμίδας
του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία του Τμήματος Ιτα−
λικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με γνω−
στικό αντικείμενο «Ιταλική Λογοτεχνία», επειδή έχει τα
νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ προκ. 823/18.10.2007 τ.Γ΄).
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠΕΠΘ 9770/30.4.2009).
Με την υπ’ αριθμ. 187/2.5.2008 πράξη του Πρύτανη
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25
παρ. 1 ν. 3549/2007 διορίζεται η Ελένη Βασταρδή του
Βασιλείου σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της βαθμίδας
του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία του Τμήματος Οδο−
ντιατρικής με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Στόμα−
τος−Μοριακή Βιολογία», επειδή έχει τα νόμιμα προσό−
ντα (ΦΕΚ προκ. 608/17.8.2007 τ.Γ΄).
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠ.Ε.Π.Θ. 9770/30.4.2009).
Με την υπ’ αριθμ. 217/4.6.2008 πράξη του Πρύτανη
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25
παρ. 1 ν. 3549/2007 διορίζεται η Ασημίνα Μητράκου−Φα−
ναριώτου του Γεωργίου, σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ
της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία της
Ιατρικής Σχολής με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία−
Διαταραχές Μεταβολισμού», επειδή έχει τα νόμιμα προ−
σόντα. (ΦΕΚ προκ. 42/10.6.1999 τ.Παρ.).
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠ.Ε.Π.Θ. 9770/30.4.2009).
Με την υπ’ αριθμ. 196/2.5.2008 πράξη του Πρύτανη του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25 παρ. 1
ν. 3549/2007 διορίζεται η Γεωργία Καπλάνογλου του Γε−
ωργίου σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του
Επίκουρου Καθηγητή με θητεία του Τμήματος Οικονο−
μικών Επιστημών με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική
Θεωρία με έμφαση στην Κοινωνική Πολιτική» επειδή έχει
τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ προκ. 370/30.10.2006 τ.Γ΄).
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠ.Ε.Π.Θ. 9770/30.4.2009).
Με την υπ’ αριθμ. 212/3.6.2008 πράξη του Πρύτανη
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ.
25 παρ.1 ν. 3549/2007 διορίζεται η Μαρία Σφυρόερα
του Βασιλείου σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της βαθ−
μίδας του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία του Τμήμα−
τος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική της διδακτικής
πράξης», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ προκ.
619/17.8.2007 τ.Γ΄).
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠ.Ε.Π.Θ. 9770/30.4.2009).
Με την υπ’ αριθμ. 226/12.6.2008 πράξη του Πρύτανη
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25
παρ.1 ν. 3549/2007 διορίζεται η Ελένη Ψωμά του Ηλία
σε κενή θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθη−
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γητή με θητεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολο−
γίας με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Ιστορία
με έμφαση στους Αρχαϊκούς και Κλασικούς Χρόνους»,
επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ προκ. 66/3.4.2006
τ.Παρ.).
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠ.Ε.Π.Θ. 9770/30.4.2009).
Με την υπ’ αριθμ. 149/2.5.2008 πράξη του Πρύτανη του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25 παρ.1
ν. 3549/2007 διορίζεται ο Ηλίας Κατσούλης του Γεωρ−
γίου σε αυτοδίκαια ιδρυόμενη θέση ΔΕΠ της βαθμίδας
του Αναπληρωτή Καθηγητή με μονιμότητα του Τμήμα−
τος Μαθηματικών με γνωστικό αντικείμενο «Ενελικτικές
Άλγεβρες, Τοπολογικές Άλγεβρες», επειδή έχει τα νόμι−
μα προσόντα. (ΦΕΚ προκ. 76/12.4.2005 τ. Παρ.).
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠ.Ε.Π.Θ. 9770/30.4.2009).
Με την υπ’ αριθμ. 168/2.5.2008 πράξη του Πρύτανη
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ.
25 παρ. 1 ν. 3549/2007 διορίζεται η Μαρία Τσολιά του
Νικολάου σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της βαθμίδας
του Αναπληρωτή Καθηγητή με μονιμότητα της Ιατρι−
κής Σχολής με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική−Λοι−
μώξεις», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ προκ.
177/31.8.2006 τ.Παρ.).
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠ.Ε.Π.Θ. 9770/30.4.2009).
Με την υπ’ αριθμ. 205/3.6.2008 πράξη του Πρύτανη
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 25
παρ. 1 ν. 3549/2007 διορίζεται η Βασιλική Παπαευαγγέ−
λου του Γεωργίου σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της βαθ−
μίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή με μονιμότητα της
Ιατρικής Σχολής με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική−
Λοιμώξεις», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ προκ.
343/25.5.2007 τ.Γ΄).
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ..Ε ΥΠ.Ε.Π.Θ. 9770/30.4.2009).
Με την υπ’ αριθμ. 198/15.5.2008 πράξη του Πρύτανη
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25 παρ.
1 ν. 3549/2007 διορίζεται η Αικατερίνη Μπακάκου − Ορ−
φανού του Αριστείδη σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της
βαθμίδας του Καθηγητή με μονιμότητα του Τμήματος
Φιλολογίας με γνωστικό αντικείμενο «Γλωσσολογία με
έμφαση στην Ανάλυση Κειμένου», επειδή έχει τα νόμι−
μα προσόντα. (ΦΕΚ προκ. 603/17.8.2007 τ.Γ΄).
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠ.Ε.Π.Θ. 9770/30.4.2009).
Με την υπ’ αριθμ. 156/2.5.2008 πράξη του Πρύτανη
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25
παρ. 1 ν. 3549/2007 διορίζεται ο Δημήτριος Αγγελάτος
του Χρήστου σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της βαθμί−
δας του Καθηγητή με μονιμότητα του Τμήματος Φιλο−
λογίας με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Φιλολο−
γία και Θεωρία της Λογοτεχνίας», επειδή έχει τα νόμιμα
προσόντα. (ΦΕΚ προκ. 162/31.8.2006 τ.Παρ.).
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠ.Ε.Π.Θ. 9770/30.4.2009).
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Με την υπ’ αριθμ. 20084683/18.9.2008 απόφαση του
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του
ν. 3549/2007, διορίζεται ο Ηλίας Παπαγιαννόπουλος του
Δημοσθένη, με θητεία σε κενή θέση της βαθμίδας του
Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευ−
ρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου, στο γνωστικό
αντικείμενο «Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία και Πολι−
τική Φιλοσοφία Διεθνών Σχέσεων» (ΦΕΚ προκήρυξης
646/τ.Γ΄/17.8.2007).
(Aριθ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΕΠΘ 9770/30.4.2009).
Με την υπ’ αριθμ. 20084589/18.9.2008 απόφαση του
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του
ν. 3549/2007, διορίζεται ο Κωνσταντίνος Λαμπρινουδά−
κης του Γεωργίου, με θητεία σε κενή θέση της βαθμί−
δας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Διδακτι−
κής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του
Πανεπιστημίου, στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογί−
ες Διασφάλισης Ιδιωτικότητας» (ΦΕΚ προκήρυξης 1076/
τ.Γ΄/24.12.2007).
(Aριθμ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΕΠΘ 9770/30.4.2009).
Με την υπ’ αριθμ. 20084590/18.9.2008 απόφαση του
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του
ν. 3549/2007, διορίζεται ο Άγγελος Ρούσκας του Νικο−
λάου, με θητεία σε κενή θέση της βαθμίδας του Επί−
κουρου Καθηγητή του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνο−
λογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου,
στο γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα Κινητών Επικοινωνι−
ών» (ΦΕΚ προκήρυξης 1077/τ. Γ΄/24.12.2007).
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΕΠΘ 9770/30.4.2009).
Με την υπ’ αριθμ. 20084532/18.9.2008 απόφαση του
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του
ν. 3549/2007, διορίζεται η Φωτεινή Ασδεράκη του Σταύ−
ρου, με θητεία σε κενή θέση της βαθμίδας του Λέκτορα
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του
Πανεπιστημίου, στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρίες Ευ−
ρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Η Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πο−
λιτική». (ΦΕΚ προκήρυξης 991/τ.Γ΄/30.11.2007).
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΕΠΘ 9770/30.4.2009).
Με την υπ’ αριθμ. 20084600/18.9.2008 απόφαση του
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του
ν. 3549/2007, διορίζεται η Αντωνία Μπότσαρη του Χα−
ράλαμπου−Απόστολου, με θητεία σε κενή θέση της βαθ−
μίδας του Λέκτορα του Τμήματος Χρηματοοικονομικής
και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου, στο γνω−
στικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (ΦΕΚ
προκήρυξης 806/τ.Γ΄/17.10.2007).
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΕΠΘ 9770/30.4.2009).
Με την υπ’ αριθμ. 20083623/18.9.2008 απόφαση του
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του
ν. 3549/2007, διορίζεται ο Βασίλειος Ζήσης του Ναπο−
λέοντος, με θητεία σε κενή θέση της βαθμίδας του Λέ−
κτορα του Τομέα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσε−
ων του Πανεπιστημίου, στο γνωστικό αντικείμενο «Λο−
γιστική» (ΦΕΚ προκήρυξης 46/τ.Γ΄/25.1.2007).
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΕΠΘ 9770/30.4.2009).
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Ö
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 3346/16.5.2008 πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με
την διάταξη της παρ. 1 του αρθρ. 25 του ν. 3549/2007, δι−
ορίζεται ο Εμμανουήλ Τζανάκης του Αντωνίου, με θητεία
σε κενή, οργανική και προκηρυχθείσα θέση ΔΕΠ (ΦΕΚ,
243/8.9.2006, τ. Παράρτημα ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στο
ΦΕΚ 335/9.10.2006, τ.Γ΄), της βαθμίδας του Λέκτορα του
Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επι−
στημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο γνωστικό αντι−
κείμενο «Κοινωνιολογία της Ασθένειας και των Ιατρικών
θεσμών», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠ.Ε.Π.Θ. 9770/30.4.2009).
Με την υπ’ αριθμ. 2688/5.5.2008 πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με
την διάταξη της παρ. 1 του αρθρ. 25 του ν. 3549/2007, δι−
ορίζεται ο Βασίλειος Ρωμανός του Αντωνίου, με θητεία
σε κενή, οργανική και προκηρυχθείσα θέση ΔΕΠ (ΦΕΚ
367/30.10.2006, τ. Παράρτημα), της βαθμίδας του Λέκτο−
ρα του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινω−
νικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο γνω−
στικό αντικείμενο «Κοινωνιολογική Θεωρία», επειδή έχει
τα νόμιμα προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠ.Ε.Π.Θ. 9770/30.4.2009).
Με την υπ’ αριθμ. 7976/7.7.2008 πράξη του Πρύτα−
νη του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 25 παραγρ. 1 του
ν. 3549/2007), διορίζεται ο Γεώργιος Κυμιωνής του Δη−
μητρίου, με θητεία, σε κενή οργανική και προκηρυχθεί−
σα θέση Δ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 343/25.5.2007, τ.Γ΄)
της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμήματος Ιατρικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης,
στον Τομέα Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων,
με γνωστικό αντικείμενο «Οφθαλμολογία», επειδή έχει
τα νόμιμα προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠ.Ε.Π.Θ. 9770/30.4.2009).
Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ
Ö
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 4878/27.6.2008 απόφαση του Πρύτανη
του Πολυτεχνείου Κρήτης που εκδόθηκε σύμφωνα με το
άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3549/2007 ΦΕΚ 69 τ.Α΄/20.3.2007
και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 29/23.1.2008 κοινή συνε−
δρίαση της Γενικής Συνέλευσης και του Εκλεκτορικού
Σώματος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, δι−
ορίζεται ο Πέτρος Γκίκας του Νικολάου, στη βαθμίδα
του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, στον Τομέα Περι−
βαλλοντικής Διαχείρισης και στο γνωστικό αντικείμενο
«Περιβαλλοντική Μηχανική» στο Τμήμα Μηχανικών Περι−
βάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΦΕΚ προκήρυξης
αριθμ. 296/3.5.2007/τ.Γ΄).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
Η εν λόγω θέση ανήκει στον προγραμματισμό
έτους 2006−2007 έγγραφο ΥΠΕΠΘ Φ. 121.1/1/86129(13)/
Β2/29.8.2006.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΕΠΘ 9770/30.4.2009).
Με την υπ’ αριθμ. 4693/19.6.2008 απόφαση του Πρύ−
τανη του Πολυτεχνείου Κρήτης που εκδόθηκε σύμφω−
να με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3549/2007 ΦΕΚ 69 /τ.Α/
20.3.2007 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 22/24.3.2008 κοι−
νή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και του Εκλεκτο−
ρικού Σώματος του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής
και Διοίκησης, διορίζεται ο Φώτης Πασιούρας του Κλε−
άνθη, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία,
στον Τομέα Οργάνωσης και Διοίκησης και στο γνωστι−
κό αντικείμενο «Εφαρμογές Ποσοτικών Μεθόδων στην
Οργάνωση και Διοίκηση» στο Τμήμα Μηχανικών Παρα−
γωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΦΕΚ
προκήρυξης αριθμ. 296/3.5.2007/τ.Γ΄).
Η εν λόγω θέση ανήκει στον προγραμματισμό
έτους 2006−2007 έγγραφο ΥΠΕΠΘ Φ. 121.1/1/86129(13)/
Β2/29.8.2006.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΕΠΘ 9770/30.4.2009).
Με την υπ’ αριθμ. 4476/5.6.2008 απόφαση του Πρύτανη
του Πολυτεχνείου Κρήτης που εκδόθηκε σύμφωνα με το
άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3549/2007, ΦΕΚ 69/τ.Α΄/20.3.2007
και του ν. 3255 άρθρο 1 παρ. 7, ΦΕΚ 138/22.7.2004 και
ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18/9.4.2008 κοινή συνεδρία−
ση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης και του Εκλε−
κτορικού Σώματος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχα−
νικών, για το διορισμό του Ιάκωβου Ρήγου του Ανδρέα
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, διορίζεται ο Ιά−
κωβος Ρήγου του Ανδρέα, στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πο−
λυτεχνείου Κρήτης και στο γνωστικό αντικείμενο «Αρ−
χιτεκτονική Τεχνολογία με έμφαση στην Οικοδομική»
ΦΕΚ προκήρυξης 99/τ.Παράρτημα/1.6.2006 επειδή έχει
τα νόμιμα προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠΕΠΘ 9770/30.4.2009).
Με την υπ’ αριθμ. 4434/3.6.2008 απόφαση του Πρύτανη
του Πολυτεχνείου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με το
άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3549/2007 ΦΕΚ 69/τ.Α/20.3.2007
και του ν. 3255 άρθρο 1 παρ. 7 ΦΕΚ 138/22.7.2004 και
ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17/21.3.2008 κοινή συνεδρίαση
της Γενικής Συνέλευσης και του Εκλεκτορικού Σώματος
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, για το διορισμό
του Δημητρίου Ανδρεαδάκη του Θεοδώρου στη βαθμίδα
του Επίκουρου Καθηγητή, διορίζεται ο Δημήτριος Αν−
δρεαδάκης του Θεοδώρου, στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πο−
λυτεχνείου Κρήτης και στο γνωστικό αντικείμενο «Εικα−
στικές Τέχνες: Ελεύθερο Σχέδιο» ΦΕΚ προκήρυξης 584/
τ.Γ΄/14.8.2007, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠΕΠΘ 9770/30.4.2009).
Ο Πρύτανης
ΙΩΑΚΕΙΜ ΓΡΥΣΠΟΛΑΚΗΣ
Ö
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 12294/25.6.2008 πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 4 του ν. 1268/1982, του
άρθρου 1 παρ. 1 και 4 του ν. 2517/1997, τις διατάξεις των
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άρθρων 21 και 24 του ν. 3549/2007 και των υπ’ αριθμ.
38913/Β1/23.4.2007 (ΦΕΚ 608/24.4.2007 τ.Β΄) άρθρου 1,
Φ.122.1/171/89650/Β2/13.8.2008 (ΦΕΚ 1466/13.8.2007 τ.Β΄) και
138390/Β1/2007 (ΦΕΚ 2360 Β΄) Υπουργικών Αποφάσεων,
διορίζεται ο Μιχαήλ Σιγάλας του Μαρίνου, σε μόνιμη
θέση της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του
Τμήματος Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό
αντικείμενο «Επιστήμη των Υλικών σε μία ή περισσότε−
ρες από τις περιοχές: μοριακά υλικά, βιοϋλικά, μικρο−
φασικά και νανοφασικά υλικά».
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠΕΠΘ 9770/30.4.2009).
Με την υπ’ αριθμ. 10132/19.6.2008 πράξη του Πρύτα−
νη του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 1268/1982,
του άρθρου 1 παρ. 1 και 4 του ν. 2517/1997, τις διατάξεις
των άρθρων 21, 24 και 25 του ν. 3549/2007 και των υπ’
αριθμ. 38913/Β1/2007 (ΦΕΚ 608 Β΄) και 138390/Β1/2007
(ΦΕΚ 2360 Β΄) Υπουργικών Αποφάσεων, διορίζεται ο
Κωνσταντίνος Σταθόπουλος του Ιωάννη, σε μόνιμη θέση
της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα
Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι του Τμήματος Ιατρικής
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πα−
τρών, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο
γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία με έμφαση στη Βιο−
σύνθεση Πρωτεϊνών».
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠΕΠΘ 9770/30.4.2009).
Με την υπ’ αριθμ. 7968/19.6.2008 πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 1268/1982,
του άρθρου 6 του ν. 2083/1997 όπως ισχύουν, του άρ−
θρου 1 παρ. 1 και 3 του ν. 2517/1997 και 3 παρ. 19 του
ν. 3027/2002, διορίζεται η Μαρία Πανοπούλου του Σταύ−
ρου, με θητεία σε κενή θέση της βαθμίδας του Επίκου−
ρου Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο
«Τεχνολογική Στρατηγική και Ανάπτυξη Δυναμικών Ικα−
νοτήτων».
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠΕΠΘ 9770/30.4.2009).
Με την υπ’ αριθμ. 8333/6.6.2008 πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 1268/1982,
του άρθρου 1 παρ. 1 και 3 του ν. 2517/1997, τις διατάξεις
των άρθρων 21, 24 και 25 του ν. 3549/2007 και των υπ’
αριθμ. 38913/Β1/2007 (ΦΕΚ 608 Β΄) και 138390/Β1/2007
(ΦΕΚ 2360 Β΄) υπουργικών αποφάσεων, διορίζεται ο Γε−
ώργιος Θεοδωρίδης του Νικολάου, με θητεία σε κενή
θέση της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Το−
μέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών του Τμήματος Ηλε−
κτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών,
με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων
Ψηφιακών Συστημάτων».
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠΕΠΘ 9770/30.4.2009).
Με την υπ’ αριθμ. 7549/22.5.2008 πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 1268/1982, τις
διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 του ν. 2517/1997, τις
διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2083/1992, όπως ισχύουν,
τις διατάξεις των άρθρων 21, 24 και 25 του ν. 3549/2007
καθώς και τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. 38913/Β1/2007
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(ΦΕΚ 608 Β΄) και 138390/Β1/2007 (ΦΕΚ 2360 Β΄) υπουργι−
κών αποφάσεων, διορίζεται ο Νικόλαος Χαραλαμπόπου−
λος του Γεωργίου, με θητεία σε κενή θέση της βαθμί−
δας του Λέκτορα του Τμήματος Φιλολογίας της Σχολής
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι−
στημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελ−
ληνική Φιλολογία: Φιλοσοφικά Κείμενα».
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠΕΠΘ 9770/30.4.2009).
Ο Πρύτανης
ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΟΥΜΠΙΑΣ
Ö
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 549/5.6.2008 πράξη του Προέδρου
της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Στερε−
άς Ελλάδος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 3549/2007,
διορίζεται ο Αλετράς Αντώνιος του Όμηρου, σε μόνιμη
κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα Καθηγητή στο γνωστικό

αντικείμενο «Βιοϊατρική και Απεικονιστικές Τεχνολογίες»
του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊα−
τρική του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος, επειδή έχει
τα νόμιμα προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΕΠΘ 9770/30.4.2009).
Με την υπ’ αριθμ. 490/3.6.2008 πράξη του Προέδρου
της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Στερε−
άς Ελλάδος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 3549/2007, δι−
ορίζεται ο Μάρκου Ευριπίδης του Αθανασίου, σε κενή
θέση ΔΕΠ, με θητεία, στη βαθμίδα Λέκτορα στο γνω−
στικό αντικείμενο «Θεωρία Υπολογισμού» του Τμήμα−
τος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του
Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος, επειδή έχει τα νόμι−
μα προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠΕΠΘ 9770/30.4.2009).
Ο Πρόεδρος
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΚΑΛΚΕΑΣ
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